Grundejerforningen

DRONNINGMØLLE STRANDPARK I-III
www.drmstrandpark.dk e-mail:info@drmstrandpark.dk
4 maj 2017
Til.
Medlemmer af grundejerforeningen
Emne: Referat fra bestyrelsesmøde d. 4 maj 2017

Fremmødte var følgende:
Formand Jørgen Brøndum
Næstformand Benny Andersen
Formand for sti, skel og hegn Peter Hauch
Kasserer Anne Møller
Bestyrelsesmedlem Dennis Møller
Suppleant Kate Jacobsen.
1. Formanden:
Det fredede område er blevet ryddet for uønskede trævækster, som vi altid gør hver tredje år.
En mail var bleven modtaget fra Lokalbanen vedrørende træer og såkaldt ekspanderende
hegn. Endvidere har nogle beboere klaget over beskårne grene, som var faldet ind i haverne.
Jørgen bad Peter se på disse sager.
En grundejer på Mårevej har anmodet vor bestyrelse om at bakke hans grundejerforening op
i sagen om den projekterede sløjfning af jernbaneovergangen på Teilmans Alle. Bestyrelsen
accepterede anmodningen, men næstformanden anførte, at det under et møde mellem
grundejerforeningerne i Dronningmølleområdet og Lokalbanen for et par uger siden blev
gjort klart, at de fleste af de ubeskyttede jernbaneovergange ville blve sløjfet af
sikkerhedshensyn for beboerne men også for at nedsætte stressen for lokoførerne. Den
nævnte overgang ved Teilmans Alle vil blive sløjfet, når der var fundet en løsning på et
stisystem ned til overgangen ved Rønnevej/Bentsensvej.
M.h.t. spørgsmålet om vej-ret og afspærringen af Park Alle afventer vi stadig udfaldet af
sagen mellem GF Fuglevangen og Gribvand.
Jørgen informerede om Villingebæk Vandværk.Se indkaldelsen til Generalforsamlingen
mandag den 8. maj på vandværkets hjemmeside: http://www.villingevand.dk/. En evt.
sammenlægning med Rævebakkens Vandværk er i spil.
Grundejerforbundet har fremsendt oplysninger om evt. billigere Bestyrelsesansvarsforsikring
og Alm. Ansvarsforsikring. Anne blev anmodet om at se på muligheden for at billiggøre disse
forsikringer.
I.f.m. risikoen for indbrud nævnte Jørgen muligheden for at tilslutte sig Nabohjælpordningen
(information kan hentes på nabohjælp.dk).
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Der er mistanke om at problemet med de mange sten på Dronningmølle strand skyldes , at
havets strømme er blevet ændret efter ændringen af søndre mole i Gilleleje. Dette afvises
imidlertid meget

bestemt af Niras som har stået for projekteringen. Grundejerforbundet vil fortsat følge op på
den sag. Den påtænkte sandfodring ved Munkerup vil forhåbentlig afhjælpe det manglende
sand i Dronningmølle.
2. Næstformanden:
Benny fortalte om flere indbrud i en nabogrundejerforening og refererede til forlydende om
en grå varebil uden kendemærker og med falske nummerplader, der havde vist sig i
kvarteret. Det henstilles til alle at være aktpågivende over for fremmede køretøjer og om at
rapportere til politiet..
3. Kassereren:
Anne vil medbringe opgørelse over udgifter til dato til næste bestyrelsesmøde.
Kuverter med mødeindkaldelse til generalforsamling, regnskab og girokort blev pakket.
4. Formand for sti, skal og hegn:
Forbedring af det eksisterende dræn som udmunder i Pandehave Å blev forelagt af Peter som
afventer yderligere information fra leverandører om det endelige projekt.
Peter redegjorde for Grundejerforeningens del af brandbæltet, hvor tilgroning er blevet
ryddet. En grundejer har spurgt om diverse rødder vil blive fjernet, og tilsået med græs med
løbende slåning. Det var enighed om at bestyrelsens holdning er at en sådan omkostning og
løbende vedligeholdelse med slåning ligger ud over formålet med brandbæltet, som i forvejen
slås i adskillige meters bredde, samt at primæropgaven er at brandbæltet er ryddet for
tilgroning.
Peter vil bestille nye ridning-forbudt-skilte til opsætning ved adgangen til det fredede areal.
Endvidere blev tinglysning af områdets deklarationer, med senere
generalforsamlingsbeslutninger, drøftet, og der var enighed om at søge denne opgave løst
under det kommende bestyrelses år.
Endelig blev der redegjort for en række hegnssyn som vil blive iværksat for opfyldelse af
bestemmelserne for området.
5. Diverse.
Næste møde bliver til morgenmad en time før generalforsamlingen d. 18 juni.
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